
รายงานการประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.   

ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ ๑ ชั้น ๔  (และ online ผ่าน Google Hangout Meet) 

-------------------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณภัทร                  อังคธัญกุล  ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒนา  ศรมยุรา 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพิณ                 อินเจริญ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพศาล  บุญสะกันต์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา  อรุณโรจน์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉราพร    พงษ์ทิพพันธ์ 
๗. อาจารย์ แพทย์หญิงอรุณี    สิงห์เสน่ห์ 
๘. อาจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล    วัฒนตรานนท์ 
๙. อาจารย์ แพทย์หญิงธรินธร   จันทร์สูรย์  
๑๐. อาจารย์ แพทย์หญิงนภารัฐ   เริ่มลึก 
๑๑.  อาจารย์ นายแพทย์จิตชัย    ขยันการนาวี 
๑๒.  อาจารย์ นายแพทย์สิริเทพ   ปลื้มวรสวัสดิ ์
๑๓.  อาจารย์ ดร. นายแพทย์อาทิตย์   จินาวัฒน์ 
๑๔. นางสาวกาญจน์สโรบล                                    มณีโชติ   เลขานุการฯ 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นพดล    ลาภเจริญทรัพย์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา  ไวศยารัทธ์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชิน   วรวิชชวงษ์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยิ่งลักษม์   วิเศษศิริ 
๕. อาจารย์ แพทย์หญิงวาสนา    กนกศิลป์ 
๖. อาจารย์ แพทย์หญิงวิภาวี    คล้ายสุบรรณ   
๗. อาจารย์ แพทย์หญิงวิริยา    พิพัฒน์สกุลโรจน์  

ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าประชุม (แพทย์ประจ าบ้าน) 
๑. นายแพทย์บูรณะ     เขียนแก้ว 

๒. นายแพทย์ภานุวัฒน์     คงตระกูล 

๓. นายแพทย์ภูมินทร์     วงศ์สุวรรณ 



๔. นายแพทย์ธนธิป      ประเสริฐชัย 

๕. นายแพทย์จิรวัฒน์     สงณรงค์  

๖. แพทย์หญิงปุณญดา     สังข์หิรัญ 

๗. แพทย์หญิงบัณฑิตา    พฤฒินารากร 

๘. แพทย์หญิงกรกช      สร้อยทอง 

๙. แพทย์หญิงกัญญารัตน์     เหล่ายัง 

๑๐. นายแพทย์ณัฐ      ศรีวรรัตน์ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๐  น. 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม หลักสูตรฝึกอบรมฯ จัดการประชุมพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรฯ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๒ โดยน าข้อมูลป้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ แพทย์ประจ าบ้าน และอาจารย์

ผู้ให้การฝึกอบรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ได้แก่ นายจ้าง ผู้ใช้แพทย์ประจ าบ้านที่จบการฝึกอบรม โดยมี

ประธานหลักสูตรฯ กรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม และแพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วม

ประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี ๑ ข้อมูลป้อนกลับจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้านการศึกษาระดับหลักสูตรแพทย์ประจ า

บ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 

วันและเวลาตรวจประเมิน  วันจันทร์ที่ ๒๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

รายนามคณะกรรมการ  1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์เทพ ธีระวิทย์   

    2. รองศาสตราจารย์ แพทยหญิงดาวชมพู นาคะวิโร 

    3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล คุณากร 

    4. อาจารย์ นายแพทย์อาทิตย์ ชัยธนสาร 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ  

๑. เสนอให้ทางหลักสูตรเร่งด าเนินการติดตามหลักฐานผลการรับรอง มคว. 2 จากแพทยสภาอย่าง

เป็นทางการ โดยต้องมีผลการรับรองย้อนหลังก่อนหลักสูตรเริ่มด าเนินการฝึกอบรม และเมื่อ มคว.2 ผ่านการ

รับรองแล้ว ภายใน ๑ ปี หลักสูตรต้องเตรียมด าเนินการจัดท า มคว.3 (SAR) เพ่ือให้ราชวิทยาลัยฯ ประเมิน

รับรองหลักสูตรต่อไป 



๒. การก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านมีส่วนร่วมในการคัดเลือก หลักสูตรควรก าหนดเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อป้องกันกรณีท่ีแพทย์ประจ าบ้านมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้สมัครในเชิง

ส่วนตัว 

 ๓. ควรแบ่งแยกความชัดเจนระหว่างภาระในการเรียนรู้กับภาระของการท างาน และปรับให้มีความ

สมดุลกัน 

 ๔. ข้อจ ากัดด้านสถานที่อาจส่งผลให้การขอเพ่ิมศักยภาพเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านไม่

สามารถท าได้ 

 ๕. เสนอให้หลักสูตรสร้างเครือข่าย (Connection) กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในการ

เสริมสร้างศักยภาพแพทย์ประจ าบ้านร่วมกัน 

ประเด็นการสัมภาษณ์แพทย์ประจ าบ้าน 

 ๑. การปรับตัวในช่วงแรกปรับตัวได้เร็ว เนื่องจากได้รับการดูแลช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแนะน า

จากรุ่นพี่และอาจารย์ เกี่ยวกับการเรียนและการด าเนินชีวิต 

 ๒. ในช่วงเดือนแรกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ให้แก่แพทย์ประจ าบ้านเพื่อเป็น

การทบทวนปรับพ้ืนฐานความรู้ให้ดีขึ้น 

 ๓. คณะฯ มีการจัดประชุมแบบอภิปราย (Conference) ค่อนข้างมาก ท าให้ได้รับความรู้จากกิจกรรม

นี้ค่อนข้างมาก  

 ๔. การลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จะมีอาจารย์ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี 

 ๕. แพทย์ประจ าบ้านรับทราบข้อมูลในเรื่องการประเมิน Entrustable Professinal Acitivities 

(EPA) 

 ๖. ภาระงานค่อนข้างมากท้ังส่วนของตนเอง งานบริการ (Service) ต่าง ๆ รวมทั้งงานประชุม 

Conference 

 ๗. แพทย์ประจ าบา้นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรฯ โดยมีการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ 

(Feedback) ผ่านระบบ Google form 

 ๘. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชั้นปีเข้าร่วม

ประชุมและน ามาถ่ายทอดให้ได้รับรู้ร่วมกัน 



ข้อเด่น 

 - มีการทบทวนพ้ืนฐานให้ในช่วงเดือนแรก 

 - แพทย์ประจ าบ้านมีส่วนร่วมในการด าเนินการหลักสูตร โดยเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหาร 

   หลักสูตร คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรม ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

ข้อควรพัฒนา/ปรับปรุง 

 - ความสมดุลและความชัดเจนของภาระงานบริการกับการเรียนรู้ 

 - ข้อจ ากัดด้านสถานที่อาจส่งผลให้การขอเพ่ิมศักยภาพ 

 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากมติที่ประชุมฯ 

 - ฝึกเจ้าหน้าที่มาช่วยในงานบริการ ได้แก่ งานตัดเนื้อ surgical pathology เพ่ือท าให้ เวรของแพทย์

ประจ าบ้านห่างออก ซึ่งได้อยู่ระหว่างด าเนินการ (เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒) 

 - หลักสูตรฯ จะแจ้งสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค เพ่ือพิจารณาขอคืนพ้ืนที่ห้องขนาด ๓ ที่นั่งที่ติด

กับห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน ที่ปัจจุบันธุรการหน่วยพัสดุยืมใช้ชั่วคราว เพ่ือให้มีที่นั่งส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน

รวมเป็น ๑๘ ที่นั่ง 

 

วาระท่ี 2 ข้อมูลป้อนกลับจากผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขา 

พยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑. ผู้ประเมิน  ทั้งหมด ๒๑ ราย 

 - แพทย์ประจ าบ้านที่ก าลังฝึกอบรม    38.1 % (8 ราย)  

 - อาจารย์ผุ้ให้การฝึกอบรม / กรรมการบริหารหลักสูตร 61.9 % (13 ราย) 

    

 



๒. ท่านคิดว่าพันธกิจ ผลทางการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ และหลักสูตรการฝึกอบรม มีความเหมาะสมหรือไม่ /

ท่านพบข้อควรปรับปรุง หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

 - เห็นด้วย  100% (21 ราย) 

 

๓. ท่านคิดว่าวิธีการวัดและการประเมินผล ของหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมหรือไม่ /ท่านพบข้อควร

ปรับปรุง หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

 - เห็นด้วย    100% (20 ราย) 

 - มีข้อควรปรับปรุง / เสนอแนะ  4.8% (1 ราย) 

    เพ่ิมสอบทางทฤษฎี mcq  

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากมติที่ประชุมฯ 

 - หลักสูตรฯ จะเพ่ิมการวัดผลความรู้ด้วยการสอบทฤษฎี แบบ MCQ (Basic and Systemic 

Pathology) ในปีการศึกษาหน้า โดยแพทย์ประจ าบ้านจะสามารถสอบแก้ตัวได้   

๔. ท่านคิดว่าภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีทรัพยากรทางการศึกษา ที่

เหมาะสมหรือไม่ /ท่านพบข้อควรปรับปรุง หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

 - เห็นด้วย    90.5% (19 ราย) 

 - มีข้อควรปรับปรุง / เสนอแนะ   9.5% (2 ราย) 

   จ านวนสเตชั่นตัดเนื้อน้อยเกินไป 

   สถานที่คับแคบ 

 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากมติที่ประชุมฯ 

 - หลักสูตรฯ จะเสนอสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาการเพ่ิมโต๊ะตัดเนื้อ อย่างน้อย 1 station  

 - หลักสูตรฯ จะแจ้งสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค เพ่ือพิจารณาขอคืนพ้ืนที่ห้องขนาด 3 ที่นั่งที่ติด

กับห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน ที่ปัจจุบันธุรการหน่วยพัสดุยืมใช้ชั่วคราว เพ่ือให้มีที่นั่งส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน

รวมเป็น 18 ที่นั่ง 

 

 

 



๕. ท่านคิดว่านโยบายการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ของภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี และมี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพหรือไม่ /ท่านพบข้อควรปรับปรุง หรือมี

ข้อเสนอแนะอย่างไร 

 - เห็นด้วย    90.5% (19 ราย) 

 - มีข้อควรปรับปรุง / เสนอแนะ   9.5% (2 ราย) 

   ควรรับแพทย์ประจ าบ้านเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากมติที่ประชุมฯ 

 - หลักสูตรฯ มีแผนที่จะเพ่ิมศักยภาพการฝึกอบรมเป็น 7 คนต่อปีการฝึกอบรม อยู่ระหว่างการรอ

ประเมินมาตรฐาน WFME และจะขอเพ่ิมศักยภาพการฝึกอบรมไปพร้อมกัน 

๖. ท่านคิดว่าขั้นตอนการด าเนินงานของหลักสูตร เหมาะสมหรือไม่ /ท่านพบข้อควรปรับปรุง หรือมี

ข้อเสนอแนะอย่างไร 

 - เห็นด้วย    100% (20 ราย) 

 - มีข้อควรปรับปรุง / เสนอแนะ  4.8% (1 ราย) 

    ได้รับการ feedback จากอาจารย์น้อย 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากมติที่ประชุมฯ 

 - หลักสูตรฯ จะเน้นย้ าให้อาจารย์เพิ่มการให้ข้อมูลป้อนกลับมากขึ้น ทั้งนี้แพทย์ประจ าบ้านควรหมั่นมี

ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับข้อมูลป้อนกลับด้วยตนเองมากขึ้น 

 

๗. ท่านคิดว่าพัฒนาการโดยรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แพทย์ประจ าบ้าน) เหมาะสมหรือไม่ /ท่านพบข้อ

ควรปรับปรุง หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

 - เห็นด้วย    90.5% (19 ราย) 

 - มีข้อควรปรับปรุง / เสนอแนะ   9.5% (2 ราย) 

   มีความรู้ทางทฤษฎีค่อนข้างน้อย 

   ควรรับแพทย์ประจ าบ้านเพ่ิมข้ึน 

 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากมติที่ประชุมฯ 

 - หลักสูตรฯ จะเน้นย้ าให้อาจารย์มีการชี้ประเด็น ให้ค าถามหรือการบ้าน เพ่ือชี้ประเด็นให้แพทย์

ประจ าบ้านศึกษาเพ่ิมเติม โดยให้ตอบใน facebook group เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อม

กันได้โดยง่าย 



 - หลักสูตรฯ จะให้สื่อการสอน/เอกสารค าสอน ที่อาจารย์ใช้สอนนักศึกษาแพทย์ เพ่ือให้แพทย์ประจ า

บ้านใช้ทบทวนความรู้พ้ืนฐานด้าน Systemic pathology 

 

๘. ท่านคิดว่าคุณสมบัติของผู้ให้การฝึกอบรม (อาจารย์แพทย์) เหมาะสมหรือไม่ /ท่านพบข้อควรปรับปรุง หรือ

มีข้อเสนอแนะอย่างไร 

 - เห็นด้วย    71.4% (15 ราย) 

 - มีข้อควรปรับปรุง / เสนอแนะ 28.6% (6 ราย) 

   อาจารย์ควรมีการพัฒนาความรู้เพ่ืออบรมแพทย์ประจ าบ้านในฐานะ general  

     pathologist ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (1) 

   อาจารย์ควรมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางที่ตัวเองดูแล (1) 

   อาจารย์ควรเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะสารสนเทศ (1) 

   อาจารย์ควรใส่ใจการสอนแพทย์ประจ าบ้าน และการร่วมมือในด าเนินการหลักสูตร และ

     เข้า conference เช่น autopsy conference (2) 

   อาจารย์ควรเคารพอาจารย์ท่านอ่ืน แพทย์ประจ าบ้าน และเจ้าหน้าที่ในฐานะเพ่ือนร่วม

     วิชาชีพ (1) 

   อาจารย์ควรตระหนักถึงหน้าทีผู่้สอน ผู้ให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา ท าตัวเป็นแบบอย่าง

     ที่ดีและตักเตือน เมื่อแพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติไม่เหมาะสม (ไม่ spoil) ไม่เห็นแพทย์ประจ า 

     บ้านเป็นเครื่องมือตัดเนื้อหรือเครื่องอ่านสไลด์แทน (3) 

 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากมติที่ประชุมฯ 

 - หลักสูตรฯ จะเน้นย้ าเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การควบคุมดูแล และให้ค าปรึกษาในการ

ปฏิบัติงานให้แก่แพทย์ประจ าบ้านมากขึ้น 

๙. ท่านพบข้อควรปรับปรุง หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านอื่นๆ หรือไม่อย่างไร 

 - เห็นด้วย    100% (20 ราย) 

 - มีข้อควรปรับปรุง / เสนอแนะ  4.8% (1 ราย) 

   เพ่ิมสวัสดิการตรวจตาประจ าปี 

 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากมติที่ประชุมฯ 



 - หลักสูตรฯ จะเสนอไปยังกรรมการชีวอนามัยของภาควิชาฯ ให้เพิ่มสิทธิ์การตรวจตาประจ าปีแก่

แพทย์ประจ าบ้าน 

วาระท่ี ๓ ข้อมูลป้อนกลับจากผลการประเมินความพีงพอใจในความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(performance) ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผลการประเมินความพีงพอใจใน

ความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 - มีผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 6 ท่าน 

 - ผลการประเมิน แสดงเป็นค่าเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5) ดังนี้ 

ด้านสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย (patient care) และทักษะทางพยาธิวิทยา (procedural skills) 

1 ให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.17 
2 ให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 4.17 
3 ให้การวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.40 
4 ให้การวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 3.40 

5 
ตรวจและให้การวินิจฉัย frozen section ได้อย่างเหมาะสม ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  (ถ้ามี) 

3.83 

6 
ตรวจและให้การวินิจฉัย autopsy ได้อย่างเหมาะสม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
(ถ้ามี) 

4.00 

ด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทางพยาธิวิทยา (medical knowledge) 
7 มีความรู้ ความช านาญในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 4.33 
8 มีความรู้ ความช านาญในการวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา 3.40 

9 
มีความรู้ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหาร
จัดการ ความเสี่ยง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการและการแก้ปัญหา 

3.17 

ด้านการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement) 

10 
สอนแพทย์รุ่นน้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.67 

11 
ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางพยาธิวิทยาที่ทันสมัย ทันยุคจากวารสารทางการแพทย์
ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือด ารงและพัฒนาความรู้ทางพยาธิวิทยาให้ทันสมัยอยู่
เสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย 

3.83 

ด้านทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills) 

12 
น าเสนอ หรือให้ค าปรึกษาข้อมูลทางพยาธิวิทยา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่
แพทย์ผู้ร่วมรักษา และการท างานแบบสหวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 

3.67 



13 
สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งทางวาจา กิริยาท่าทาง และการเขียน
หนังสือ 

3.80 

14 มีความเป็นผู้น า หรือผู้ตาม ตามแต่วาระและโอกาสอย่างเหมาะสม 3.17 
ความเป็นมืออาชีพ (professionalism)  
15 มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยา 3.83 
16 ให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 3.83 
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (system-based practice) 

17 
มีความรู้ และให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, patient 
safety crisis resource management,กระบวนการคุณภาพ และความปลอดภัย
ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา รวมทั้งระบบประกันสุขภาพของชาติ 

3.00 

อัตลักษณ์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

18 
ท่านเห็นว่า “ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมฯ จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีจิตสาธารณะ” อยู่ในระดับใด 

3.33 

19 
ท่านเห็นว่า “ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมฯ จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี” อยู่ในระดับใด 

3.17 

20 
ท่านเห็นว่า “ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมฯ จากภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความรู้ความสามารถทางพยาธิวิทยาที่ดี” อยู่ในระดับใด 

3.33 

 

ข้อเด่น 

 - ความรู้ ความช านาญในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา 

 - ให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ข้อควรพัฒนา/ปรับปรุง 

 - ความรู้ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการ ความเสี่ยง 

   ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการและการแก้ปัญหา 

 - ความเป็นผู้น า หรือผู้ตาม ตามแต่วาระและโอกาสอย่างเหมาะสม 

 - ความรู้และให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, patient safety crisis resource 

   management,กระบวนการคุณภาพ และความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา รวมทั้ง

   ระบบประกันสุขภาพของชาติ 

 - ทักษะการสื่อสาร 



แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากมติที่ประชุมฯ 

 - หลักสูตรฯ จะจัดให้แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมประชุมห้องปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีความรู้

ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ความปลอดภัยทาง

ห้องปฏิบัติการและการแก้ปัญหา 
 

วาระท่ี ๔ ข้อมูลป้อนกลับจากผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบรอบทิศ (360 degree) ของ

แพทย์ประจ าบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 - ผู้ประเมิน  ทั้งหมด 26 ราย 

  - อาจารย์แพทย์      61.5 % (16 ราย) 

  - แพทย์ประจ าบ้าน     23.1 % (6 ราย)  

  - เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ     15.4 % (4 ราย) 

    

 - ผลการประเมิน แสดงเป็นค่าเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5) ดังนี้ 

 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professionalism) 
1.1 ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ (รวมถึงการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบห้องปฏิบัติการ)  4.84 

1.2 คุณธรรมจริยธรรมและเจตคติเหมาะสมกับการเป็นพยาธิแพทย์ 4.64 

1.3 ความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และศักยภาพความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 4.52 
1.4 ความรับผิดชอบ ทั้งความต่อตรงเวลาและหน้าที่ 4.64 

1.5 เคารพสิทธิ และค านึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วย  4.66 

1.6 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 4.54 
2. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skill) 

2.1 ความสุภาพ อ่อนน้อม ใช้วาจากริยาเหมาะสม ในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.67 



2.2 มนุษยสัมพันธ์ในการท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับ 4.65 

2.3 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้แพทย์รุ่นน้อง  
     นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ elective  

4.46 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.51 

 

ข้อเด่น 

 - ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ (รวมถึงการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบห้องปฏิบัติการ) 

 - ความสุภาพ อ่อนน้อม ใช้วาจากริยาเหมาะสม ในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานทุกระดับ 

ข้อควรพัฒนา/ปรับปรุง 

 - ความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และศักยภาพความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 - ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้แพทย์รุ่นน้อง  

        นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ elective  

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากมติที่ประชุมฯ 

 - หลักสูตรฯ จะเน้นย้ าการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านให้มากข้ึน เพ่ือ

กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือล้น สนใจใฝ่รู้ และศักยภาพความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงทักษะ

การถ่ายทอดความรู้ 

 - หลักสูตรฯ จะพิจารณาเปิดช่องทางให้แพทย์ประจ าบ้านที่ส าเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว เข้าร่วม  

conference ผ่านระบบ online หรือเข้าร่วม facebook group เพ่ือกระตุ้นให้มีความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตของแพทย์ประจ าบ้าน  
 

วาระท่ี ๕ ข้อมูลป้อนกลับจากผลการประเมินอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมโดยแพทย์ประจ าบ้านสาขา 

พยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 - มีผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 10 ท่าน 

 - ผลการประเมิน แสดงเป็นค่าเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5) ดังนี้ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1. ด้านความรู้  

1.1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่ถูกต้อง และทันสมัย  4.56 

1.2. สอนครอบคลุมเนื้อหาและขอบเขตตามเกณฑ์การฝึกอบรม  4.47 
2. ด้านการสอน 



2.2 มีแนวทางการสอนที่เหมาะสม กระตุ้นให้อยากเรียนรู้ และต่อยอด 4.39 

2.3 สามารถแนะน าหนังสือหรือ แหล่งค้นคว้าที่จ าเป็น 4.31 
2.4 มีการประเมินการฝึกอบรม/feedbackอย่างเหมาะสมแก่แพทย์ประจ าบ้าน 4.30 

2.5 ส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้าน เข้าร่วมหรือส่งผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมระดับประเทศและ
นานาชาติ 4.20 

3. ความเป็นต้นแบบแก่แพทย์ประจ าบ้านในด้านต่างๆ 

3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  4.45 
3.2 มีความรับผิดชอบต่องานส่วนตัวและส่วมรวม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วมรวม  4.39 

3.3 มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ 4.48 

3.4 มีความตรงต่อเวลา 4.31 
3.5 มีภาวะผู้น า และผู้ตามที่ดี 4.26 

3.6 การแต่งกายเหมาะสม  4.59 
4. ด้านงานวิจัย 

4.1 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  4.36 

4.2 มีส่วมร่วมการในการให้ค าปรึกษา วางแผน แก้ไขงานวิจัยแพทย์ประจ าบ้าน 4.35 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.48 

 

ข้อเด่น 

 - มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่ถูกต้อง และทันสมัย 

 - การแต่งกายเหมาะสม  

ข้อควรพัฒนา/ปรับปรุง 

 - ส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้าน เข้าร่วมหรือส่งผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมระดับประเทศและ

   นานาชาติ 

 - ภาวะผู้น า และผู้ตามที่ดี 

 - มีการประเมินการฝึกอบรม / feedback อย่างเหมาะสมแก่แพทย์ประจ าบ้าน 

 - สามารถแนะน าหนังสือหรือ แหล่งค้นคว้าที่จ าเป็น 

 - ความตรงต่อเวลา 

 

 



แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากมติที่ประชุมฯ  

 - หลักสูตรฯ เน้นย้ ากับอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเพ่ิมการส่งเสริมการเข้าร่วมหรือส่งผลงานทาง

วิชาการในงานประชุมระดับประเทศและนานาชาติให้มากขึ้น 

 - หลักสูตรฯ จะเน้นย้ าการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้าน รวมถึงการ

แนะน าต ารา หนังสือ แหล่งค้นคว้า และประเด็นที่แพทย์ประจ าบ้านควรไปศึกษาด้วยตัวเองให้มากข้ึน 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

                  นางสาวกาญจน์สโรบล มณีโชติ 
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณภัทร อังคธัญกุล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  


